
Algemene verkoopsvoorwaarden Privacytrees

· Bij bestelling erkent de klant uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren. Bestel-
lingen kunnen enkel schriftelijk bevestigd worden via mail of fax. Telefonische bestellingen zijn enkel geldig na schriftelijke bevestiging. 
Indien van toepassing, dienen wij bij bestelling over een BTW nummer te beschikken. 

· Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij Privacy Trees partij is. De algemene voorwaarden vermeld 
op de documenten van de koper zijn niet tegenstelbaar aan Privacy Trees . 

· De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de huidige geldende waarden van lonen en materialen zolang de voorraad strekt. Indien 
deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. 

· Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt gevraagd, uiterlijk binnen de 2 werkdagen na de 
bestelling en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd. Bovendien is in dit geval de koper een forfaitaire annulatie vergoeding 
verschuldigd van 40% van de totale waarde van de bestelling.

· Indien de koper de goederen niet afhaalt op de door hem medegedeelde datum, behouden wij ons het recht om na het verstrijken van een 
termijn van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. In dit geval is de koper 
een forfaitaire annulatie vergoeding verschuldigd van 40% van de totale waarde van de bestelling. 

· De goederen/diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of op de bestelbon. De koper dient de geleverde goederen/dien-
sten onmiddellijk na te zien. Door het in ontvangst nemen of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar 
beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Zonder schriftelijke overeenkomst tussen koper en verkoper worden 
geen goederen teruggenomen. Op de teruggenomen koopwaar wordt een schadevergoeding van 40% aangerekend. Geen enkele terug-
zending van verkochte goederen is toegestaan zonder het voorafgaand akkoord van Privacy Trees. De terugzending schorst in geen geval 
de betalingsverplichting in hoofde van de koper.

· De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Wanneer wij ten gevolge van overmacht 
(staking, lock-out, e.d.) niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te 
beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

· De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de koper. De 
goederen worden gelost in de nabijheid van het voertuig die de goederen komt lossen, tenzij anders overeengekomen.

· Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de levering en bovendien voor 
het gebruik of de voortverkoop van de goederen. 

· Onze vrijwaringplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers. 

· Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te bes-
chouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper. 

· Het protest tegen de factuur dient bij aangetekend schrijven te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum, met vermelding van de 
datum en het nummer van de factuur. 

· Geleverde en/of geplaatste goederen zijn vanaf aankomst, op risico van de koper/opdrachtgever, en blijven onze eigendom tot volledige 
betaling van de factuur en eventuele kosten bij inning van rechtswege. 

· Alle facturen zijn betaalbaar volgens vervaldag, vermeld op de factuur. Op het bedrag zijn geen betalingskortingen toegelaten. Wij hebben 
geen bankcontact ter beschikking. Bij levering wensen wij vooraf een bewijs van overschrijving. 

· Bij gehele of gedeeltelijke wanbetaling van de factuur op de voorziene vervaldag, zal op de verschuldigde sommen van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling een forfaitaire kost worden aangerekend. Bij niet betaling van de factuur tegen de vermelde vervaldag zal deze 
forfaitair en van rechtswege verhoogd worden met:

- € 37.00 voor de schuldvordering van € 1.00 tot € 372.99 

- € 74.00 voor de schuldvordering van € 373.00 tot € 743.99 

- € 124.00 voor de schuldvordering van € 744.00 tot € 1240.99 

- € 248.00 voor de schuldvordering van € 1241.00 tot € 2481.99 

- € 496.00 voor de schuldvordering van € 2482.00 tot € 4961.99 

- € 744.00 voor de schuldvordering van meer dan € 4962.00 

· Ten titel van forfaitaire vergoeding voor de bijkomende administratieve kosten, toezicht  
op het debiteurenbestand en commerciële verstoring. Door het enkele feit van de niet-betaling,  
binnen de contractuele termijn, zullen alle ten welke titel ook verschuldigde sommen,  
zelfs niet vervallen, onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden. 

· De nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden  
brengt niet de nietigheid van het geheel van de algemene voorwaarden met zich mee. 


